
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน พ.ค. 39,130.70 39,130.70 เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 39,130.70 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 39,130.70 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2561 2-ต.ค.-60

2. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ้าเดือน พ.ค. 2,470.00 2,470.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านบรรณสาร 2,470.00 ร้านบรรณสาร 2,470.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2561 2-ต.ค.-60

3. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ประจ้าเดือน พ.ค. 2,684.00 2,684.00 เฉพาะ 
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,684.00 กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,684.00 เป็นผู้มีอาชีพ 73/2561 30-เม.ย.-61

4. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊ส) ประจ้าเดือน พ.ค. 20,524.00 20,524.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 20,524.00 ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 20,524.00 เป็นผู้มีอาชีพ 74/2561 30-เม.ย.-61

5. จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กมาท้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปันง้าว

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวศรีวรรณา  ค้าทิพย์ 9,000.00 นางสาวศรีวรรณา  ค้าทิพย์ 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 89/2561 31-ม.ค.-61

6. จ้างเหมาบริการคนจัดเก็บขยะ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายพงศ์กร    เสนาถี 9,000.00 นายพงศ์กร    เสนาถี 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 101/2561 28-ก.พ.-61

7. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 10,165.00 10,165.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท บี.ไอ.จ ีเซฟต้ีการ์ด จ้ากัด 10,165.00 บริษัท บี.ไอ.จ ีเซฟต้ีการ์ด จ้ากัด 10,165.00 เป็นผู้มีอาชีพ 117/2561 30-มี.ค.-61

8. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาดภายในส้านักงาน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวไพลิน  แสงบุญเรือง 8,000.00 นางสาวไพลิน  แสงบุญเรือง 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 119/2561 30-มี.ค.-61

9. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสินชัย  ใจดี 7,500.00 นายสินชัย  ใจดี 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 120/2561 30-มี.ค.-61

10. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายพลนรินทร์  สุขค้าเมือง 7,500.00 นายพลนรินทร์  สุขค้าเมือง 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 121/2561 30-มี.ค.-61

11. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ฌาปนสถาน 7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายปราโมทย์  ใจอินต๊ะ 7,500.00 นายปราโมทย์  ใจอินต๊ะ 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 122/2561 30-มี.ค.-61

12. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ฌาปนสถาน 7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายธวัชชัย  ไฝ่แก้ว 7,500.00 นายธวัชชัย  ไฝ่แก้ว 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 123/2561 30-มี.ค.-61

13. จ้างเหมาคนงานด้านไฟฟ้า 9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายพร้อมพงษ์  รัตนประทีป 9,000.00 นายพร้อมพงษ์  รัตนประทีป 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 124/2561 30-มี.ค.-61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤษภาคม  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
14. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารในงานการ

เจ้าหน้าที่และงานนิติการ
9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 

เจาะจง
นางสาวจุรีนุช  สุขค้าเมือง 9,000.00 นางสาวจุรีนุช  สุขค้าเมือง 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 125/2561 30-มี.ค.-61

15. จ้างเหมาในการคัดแปลงที่ดิน และน้าโฉนดที่ดินไปถ่าย
เอกสาร พร้อมคัดลอกข้อมูลที่อยู่ผู้ถือครองที่ดิน

48,000.00 48,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวชนิตร์นันทร์  ลือจ๋อม 48,000.00 นางสาวชนิตร์นันทร์  ลือจ๋อม 48,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 141/2561 30-เม.ย.-61

16. จ้างเหมาบริการคนงานประจ้าเมรุฌาปนสถานต้าบลห้าง
ฉัตร

3,500.00 3,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายรุ่งสุริยา  ปัญจมะวัต 3,500.00 นายรุ่งสุริยา  ปัญจมะวัต 3,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 142/2561 30-เม.ย.-61

17. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายประภาส  จองปันต๊ะ 7,500.00 นายประภาส  จองปันต๊ะ 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 143/2561 30-เม.ย.-61

18. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายอัมรัตน์  ใจค้า 7,500.00 นายอัมรัตน์  ใจค้า 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 144/2561 30-เม.ย.-61

19. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) 3,000.00 3,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 3,000.00 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 3,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 75/2561 2-พ.ค.-61

20. จัดซ้ือของที่ใช้ในพิธีทางศาสนา  ตามโครงการสรงน้้าพระ
ธาตุปางม่วง  ประจ้าปี 2561

3,800.00 3,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เลิศวรรณา 3,800.00 ร้าน เลิศวรรณา 3,800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 76/2561 2-พ.ค.-61

21. จ้างเหมาท้าป้าย (ไวนิล) แสดงเจตจ้านงสุจริตด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

600.00 600.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านเฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 600.00 ร้านเฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 600.00 เป็นผู้มีอาชีพ 145/2561 2-พ.ค.-61

22. จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล  ตามโครงการสรงน้้าพระธาตุ
ปางม่วง  ประจ้าปี 2561

4,000.00 4,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านเฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 4,000.00 ร้านเฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 4,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 146/2561 2-พ.ค.-61

23. จ้างเหมาจัดสถานที่ภายในบริเวณงาน    ตามโครงการสรง
น้้าพระธาตุปางม่วง  ประจ้าปี 2561

8,000.00 8,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางจันทร์ทิพย์  ทองสุก 8,000.00 นางจันทร์ทิพย์    ทองสุก 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 147/2561 3-พ.ค.-61

24. จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียงภายในบริเวณงาน  ตามโครงการ
สรงน้้าพระธาตุปางม่วง  ประจ้าปี 2561

5,000.00 5,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสมพงษ์  แสงบุญเรือง 5,000.00 นายสมพงษ์  แสงบุญเรือง 5,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 148/2561 3-พ.ค.-61

25. จ้างเหมาพ่นเคมีหมอกควันก้าจัดยุงลาย บ้านขามแดง หมู่ 
6  ต้าบลห้างฉัตร อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง

1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายเจริญ  แก้วค้าอ้าย 1,000.00 นายเจริญ  แก้วค้าอ้าย 1,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 150/2561 8-พ.ค.-61

26. จ้างเหมาพ่นเคมีหมอกควันก้าจัดยุงลาย บ้านขามแดง หมู่ 
6  ต้าบลห้างฉัตร อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง

1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายเล่ือน  กาไชยยา 1,000.00 นายเล่ือน  กาไชยยา 1,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 151/2561 8-พ.ค.-61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤษภาคม  2561

ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง
วันที ่ 31  เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
27. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 510.00 510.00 เฉพาะ 

เจาะจง
ร้านสุนทรพาณิชย์ 510.00 ร้านสุนทรพาณิชย์ 510.00 เป็นผู้มีอาชีพ 77/2561 9-พ.ค.-61

28. จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ต้ังแต่
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561-30 กันยายน 2561(ส้าหรับ
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาวจ้านวน 50 คน และโรงเรียน
บ้านปันง้าว จ้านวน 70 คน)

74,222.40 74,222.40 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 74,222.40 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 74,222.40 เป็นผู้มีอาชีพ 6/2561 15-พ.ค.-61

29. จ้างเหมาพ่นเคมีหมอกควันก้าจัดยุงลายในโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต้าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล

1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายเจริญ  แก้วค้าอ้าย 1,000.00 นายเจริญ  แก้วค้าอ้าย 1,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 152/2561 18-พ.ค.-61

30. จ้างเหมาพ่นเคมีหมอกควันก้าจัดยุงลายในโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต้าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล

1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายเล่ือน  กาไชยยา 1,000.00 นายเล่ือน  กาไชยยา 1,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 153/2561 18-พ.ค.-61

31. จ้างเหมาพ่นเคมีหมอกควันก้าจัดยุงลายในโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต้าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล

1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายเพ็ญ  แสงค้าแก้ว 1,000.00 นายเพ็ญ  แสงค้าแก้ว 1,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 154/2561 18-พ.ค.-61

32. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุกน้้าเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ 3561 
ล้าปาง  หมายเลขครุภัณฑ์ 003-48-0001

15,130.00 15,130.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ดีอะไหล่ล้าปาง 15,130.00 ร้าน ดีอะไหล่ล้าปาง 15,130.00 เป็นผู้มีอาชีพ 155/2561 21-พ.ค.-61

33. จ้างเหมาซ่อมแซมและบ้ารุงรักษารถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ 
ISUZU เลขทะเบียน 81-2425 ล้าปาง หมายเลขครุภัณฑ์
005-53-0001

4,155.00 4,155.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ดีอะไหล่ล้าปาง 4,155.00 ร้าน ดีอะไหล่ล้าปาง 4,155.00 เป็นผู้มีอาชีพ 156/2561 21-พ.ค.-61

34. จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์  เพื่อใช้ในการซ่อมแซมประตูห้องน้้า
และซ่อมแซมประปาในฌาปนสถานต้าบลห้างฉัตร

829.00 829.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านสุนทรพาณิชย์ 829.00 ร้านสุนทรพาณิชย์ 829.00 เป็นผู้มีอาชีพ 78/2561 22-พ.ค.-61

35. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (น้้าด่ืมบรรจุถ้วยพลาสติก,น้้าแข็ง
หลอด)  ส้าหรับให้บริการผู้ที่มาร่วมพิธีแห่ช้างเผือก
ตามการเล่าขานสืบสานต้านานจามเทวี

900.00 900.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายรัตน์  ฟูทอง 900.00 นายรัตน์  ฟูทอง 900.00 เป็นผู้มีอาชีพ 79/2561 25-พ.ค.-61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤษภาคม  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
36. จ้างเหมาบริการท้ารางผ้าม่านพร้อมติดต้ัง บริเวณเวที

อาคารหอประชุมเทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล
6,450.00 6,450.00 เฉพาะ 

เจาะจง
ร้าน ธารพระพร โฮมเซ็นเตอร์ 
ล้าปาง

6,450.00 ร้าน ธารพระพร โฮมเซ็นเตอร์ 
ล้าปาง

6,450.00 เป็นผู้มีอาชีพ 157/2561 30-พ.ค.-61

ร้าน ทูลทวี 21,200.00

หจก. นรงค์ชัย 21,600.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤษภาคม  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

37. จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  (เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อ
อ่อน)  แผนงานบริหารงานทั่วไป

21,200.00 22,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ทูลทวี 21,200.00 เสนอราคาต้่าสุด 80/2561 31-พ.ค.-61

แบบ สขร.1 











แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 



 


